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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 27 DE JUNHO DE 2018. -----------------------  

*A1*  Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2018, nesta cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores  

Eduardo Pinto, Ana Luísa Couto,  Rogério Tenreiro e Catarina 

Tibério. ----------------------------------------------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião . -----------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Ata: ---------------------------------  

*A3*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 13 

do corrente mês de junho submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitu ra, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo.  --------------------------------------------------------------  

*A4*  Tendo a mesma sido aprovada,  por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 

Catarina Tibério, por não ter estado presente nessa reunião, foi,  

ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos 
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Paços do Município de Trancoso e publicá -la no site do 

Município.  -------------------------------------------------------------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

119, datado de 26 do corrente mês de junho e que apresenta os 

seguintes valores:  -----------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 880.018,04€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 264.456,12€.  ----------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos:  -----------------------------------------------------  

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis . ----------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.   

Ponto 3:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica, relacionada com uma alteração ao 

loteamento Quinta do Conde e referente ao lote número 4.   

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

dos documentos inerentes ao procedimento concursal, bem 

como ao lançamento de concurso e à nomeação do júri,  

destinados à contratação de combustíveis rodoviários para 

os veículos e máquinas do Município.  ------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 
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dos documentos inerentes ao procedimento concursal, bem 

como ao lançamento de concurso e à nomeação do júri,  

destinados ao fornecimento de gás propano, para 

aquecimento de águas e ambiente dos equipamentos: 

Escola Integrada do 1.º  Ciclo, Pavilhão Multiusos de 

Trancoso e Piscinas Municipais de Trancoso e Vila Franca 

das Naves.  --------------------------------------------------------  

Ponto 6: Apreciação das 8.ª e 9.ª alterações ao orçamento da 

receita e da despesa e às correspondentes alterações às 

grandes opções do plano, para corrente ano . -----------------  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação de proposta de 

ratificação dos protocolos relativos ao funcionamento de 

duas equipas de intervenção permanente, nas Associações 

Humanitárias de Bombeiros concelhias.  ----------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação de propost a relativa à 

fixação dos preços associados à participação no Festival de 

Música no Castelo.  ----------------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenção: ----------------------------------------------------------  

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para : -----------  

- informar que, no próximo dia 30 de junho, irá ter lugar, em 
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Trancoso, um ‘Passeio Internacional de Automóveis Antigos e 

Clássicos’, com o apoio institucional do Município de 

Trancoso, convidando os senhores vereadores a estarem 

presentes na receção aos participantes que  irá ocorrer nos Paços 

do Concelho, cerca das 10 horas;  -----------------------------------  

- convidar os senhores vereadores a estarem presentes no 

almoço que, no próximo dia 1 de julho, pelas 13 horas, irá ter 

lugar, nas instalações do quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Vila Franca das Naves, no âmbito do Acampamento Distrital de 

Bombeiros e Encontro do Quadro de Honra que irá ocorrer 

naquela localidade.  ---------------------------------------------------  

*A8*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro , havia sido calculado o valor 

dos fundos disponíveis para o mês de junho de 2018, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei e no Decreto –  Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas 

suas atuais redações, bem como as disposições sobre a matéria , 

previstas na Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, existia um 

valor de fundos disponíveis, tal como consta do mapa que 

anexou, no montante de 131.352,03€.  ------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  
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Dispensa de licenças de utilização:  -------------------------------  

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 357 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do corrente mês de junho, de Elisa Maria Nunes Lopes, 

residente em Fiães, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita na rua 

da Lavandeira, em Fiães , inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 53 da Freguesia de Fiães, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de agosto de 1951.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

interessada, considerar isenta de licença de utilização.  --------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 371 da Secção 

de Obras Part iculares que deu entrada nesta Câmara em 25 do 

corrente mês de junho, de Maria de Jesus Pascoal Belo do 

Nascimento Plácido, residente em Mem Martins, na qualidade 

de proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita na rua  do Soito, em Freches, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 861 da União das Freguesia 

de Freches e Torres, uma vez que a mesma foi construída antes 

da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

agosto de 1951.  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 
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interessada, considerar isenta de licença de utilização.  --------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica, relacionada com uma alteração ao loteamento 

Quinta do Conde e referente ao lote número 4:  

Seguidamente, foi presente informação prestada pelos serviços, 

acerca do assunto referido em epígrafe , que se transcreve na 

íntegra:  -----------------------------------------------------------------  

‘Para efeitos de consulta pública, por edital, conforme a alínea 

d) do ponto 1 do art.º 112.º do Código do Procedimento 

Administrativo e de acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 27.º 

do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, informa -se 

que, findo o prazo de pronúncia de 10 dias úteis, não houve 

oposição escrita por parte dos interessados.  ----------------------  

As alterações foram solicitadas por R icardo Filipe dos Santos 

Soares e incidem no lote n.º  4, sito na Quinta do Conde, União 

das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior.’  -----------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a a lteração solicitada ao 

alvará de loteamento, devendo cumprir -se os formalismos 

legais subsequentes.  -------------------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes ao procedimento concursal, bem como 
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ao lançamento de concurso e à nomeação do júri, destinados 

à contratação de combustíveis rodoviários para os veículos e 

máquinas do Município:  --------------------------------------------  

Tendo a Assembleia Municipal de Trancoso, em sua sessão 

ordinária de 22/06/2018, aprovado uma autorização prévia para 

a assunção deste compromisso plurianual, devidamente 

cabimentado em orçamento da receita e da despesa, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o caderno de encargos, o 

programa de procedimento e a minuta do anúncio, bem como 

lançar concurso público  destinado a esta aquisição.  ------------  

Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 

delegando nele todas as competências previstas no artigo 109.º 

do Decreto –  Lei número 18/2008, de 29 de janeiro: eng.º 

Victor Jorge que preside, eng.º Mano e eng.º José Carlos 

Fantasia. Como suplentes , foram nomeados o dr. Francisco 

Coelho e o dr. Fernando Delgado.  ---------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes ao procedimento concursal, bem como 

ao lançamento de concurso e à nomeação do júri, destinados 

ao fornecimento de gás propano, para aquecimento de águas 

e ambiente dos equipamentos: Escola Integrada do 1.º Ciclo, 

Pavilhão Multiusos de Trancoso e Piscinas Municipais de 

Trancoso e Vila Franca das Naves:  -------------------------------  
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Tendo a Assembleia Municipal de Trancoso, em sua sessão 

ordinária de 22/06/2018, aprovado uma autorização prévia para 

a assunção deste compromisso plurianual, devidamente 

cabimentado em orçamento da receita e da despesa, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o caderno de encargos, o 

programa de procedimento e a minuta do anúncio, be m como 

lançar concurso público destinado a este fornecimento.  -------  

Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 

delegando nele todas as competências previstas no artigo 109.º 

do Decreto –  Lei número 18/2008, de 29 de janeiro: eng.º 

Victor Jorge que preside, eng.º Mano e eng.º José Carlos 

Fantasia. Como suplentes , foram nomeados o dr. Francisco 

Coelho e o dr. Fernando Delgado.  ---------------------------------  

*A14*  Apreciação das 8.ª e 9.ª alterações ao orçamento da receita e 

da despesa e às correspondentes alterações às grandes 

opções do plano, para corrente ano:  -----------------------------  

Tendo sido presentes a 8.ª e 9.ª alterações ao orçamento da 

receita e da despesa, com valores equivalentes para o total de 

reforços e para o total de diminuições, nos montantes, 

respetivamente, de 367.034,94€ e 30.500,00€ e as 

correspondentes alterações às grandes opções do plano,  ---------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 
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trata de uma competência delegada no seu Presidente.  ---------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação dos 

protocolos relativos ao funcionamento de duas equipas de 

intervenção permanente, nas Associações Humanitárias de 

Bombeiros concelhias:  De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou  a 

proposta que se transcreve na íntegra:  -----------------------------  

‘Considerando que:  ---------------------------------------------------  

a) No passado dia 4 de maio, em Fornos de Algodres, foram 

outorgados dois protocolos entre a Autoridade Nacional de 

Proteção Civil,  o Município de Trancoso, a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves, com vista ao funcionamento de duas 

equipas de intervenção permanentes, a constituir em cada 

uma daquelas associações humanitárias;  -----------------------  

b) A Autoridade Nacional de Proteção Civil não procedeu ao 

envio atempado das minutas respeitantes àqueles Protocolos, 

a fim de estas serem formalmente aprovadas pela Câmara 

Municipal, antes da outorga dos citados Protocolos;  ---------  

c) Nos termos do clausulado dos referidos Protocolos, caberá 

ao Município de Trancoso, conjuntamente com a Autoridade 

Nacional da Proteção Civil,  comparticipar em partes iguais 
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nos custos decorrentes da remuneração dos elementos que 

integrarão as equipas de intervenção permanente, bem como 

os demais encargos relativos ao regime da Segurança Social 

e Seguros de Acidentes de Trabalho;  ----------------------------  

d) A citada comparticipação municipal se estima, para os três 

anos de vigência dos mencionados Protocolos, em cerca de 

190.000€, os serviços competentes do Município adotar am os 

procedimentos adequados e legalmente exigidos, tendo em 

vista a concretização dos referidos compromissos.  ------------  

Assim, atentas as razões expostas, proponho que a Câmara 

Municipal delibere ratificar os Protocolos em causa que se 

anexam.’  ---------------------------------------------------------------  

----------------------------PROTOCOLO 1  --------------------------  

---CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO  ----  

-------DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE  -------  

Considerando que,  ----------------------------------------------------  

O n.º 5 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de 

junho, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 248/2012, 

de 21 de novembro, prevê que, nos municípios em que se 

justifique, os corpos de bombeiros voluntários ou mistos 

detidos pelas associações humanitárias de bombeiros podem 

dispor de equipas de intervenção permanente (EIP), cuja 

composição e funcionamento é definida pela Portaria n.º 
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1358/2007, de 15 de outubro, com as alterações introduzidas 

pela Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro.  --------------------  

No âmbito do objetivo "Melhorar a eficiência da proteção civil  

e as condições de prevenção e socorro" do Programa do XXI 

Governo Constitucional, prevê-se a melhoria e eficiência da 

proteção civil e das condições de prevenção e socorro face a 

acidentes e catástrofes, designadamente mediante a valorização 

das associações e dos corpos de bombeiros voluntários,  

enquanto verdadeiros pilares do sistema de proteção e socorro, 

através do reforço dos incentivos ao voluntariado, do apoio ao 

funcionamento e ao equipamento e do pleno aproveitamento das 

capacidades operacionais e de comando.  --------------------------  

Por outro lado, a Resolução de Conselho de Mini stros n.º 157-

A/2017, de 27 de outubro veio consagrar um conjunto de 

medidas sólidas que configuram uma reforma sistémica na 

prevenção e combate aos incêndios florestais e que se estendem 

a outras áreas de proteção e socorro.  ------------------------------  

Neste âmbito, é valorizada e reforçada a profissionalização dos 

operacionais promovendo o desenvolvimento gradual, entre 

outras, das Equipas de Intervenção Permanente em parceria 

com os municípios e com as associações humanitárias de 

bombeiros garantindo prontidão na resposta às ocorr ências 

que impliquem intervenções de socorro às populações e de 
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defesa dos seus bens.  -------------------------------------------------  

A Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, alterada pela 

Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro, dispõe que as 

condições de contratação e funcionamento da EIP são 

estabelecidas em protocolo a subscrever entre a ANPC, a 

respetiva câmara municipal e a associação humanitária de 

bombeiros.  -------------------------------------------------------------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) ,  pessoa 

coletiva n.º 600082490, com sede na Av. do Forte, 2794 -112 

Carnaxide, neste ato devidamente representada pelo 

Presidente, Tenente-General Carlos Manuel Mourato Nunes,  ---  

Município de Trancoso , pessoa coletiva n.º 501143726, com 

sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, neste ato 

devidamente representado pelo Presidente, Amíl car José Nunes 

Salvador,---------------------------------------------------------------  

E, -----------------------------------------------------------------------  

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso , pessoa coletiva n.º 501409254, com sede na Rua dos 

Bombeiros Voluntários, 6420-069 Trancoso, neste ato 

devidamente representada pelo Presidente, João José Batista 

de Sousa, ---------------------------------------------------------------  

É celebrado o presente protocolo que se rege nos termos e 
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condições das cláusulas seguintes:  ---------------------------------  

-------------------------Cláusula Primeira  --------------------------  

------------------------------ (Objeto)  ----------------------------------  

1. O presente Protocolo regula as condições de contratação, 

funcionamento e manutenção pela AHBV de Trancoso, de 

elementos que integrarão a EIP.  ---------------------------------  

2. O clausulado dos contratos a celebrar entre a AHBV de 

Trancoso e os elementos que integrarão a EIP deve obedecer 

estritamente às condições estabelecidas no presente 

Protocolo.  -----------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Segunda  ---------------------------  

-------------------- (Funcionamento da EIP)  ------------------------  

1. Nos termos do presente protocolo, a EIP tem a exclusiva 

missão de assegurar, em permanência, serviços de socorro às 

populações, nos termos do artigo 2.º da Portaria  n.º  

1358/2007, de 15 de outubro, alterada pela Portaria n.º 

75/2011, de 15 de fevereiro.  --------------------------------------  

2. A EIP exerce a sua missão de forma permanente, todos os 

dias úteis, por um período semanal de 40 (quarenta) horas, 

de acordo com um plano de horário elaborado pel o 

presidente da Direção, sob proposta do comandante do corpo 

de bombeiros.  -------------------------------------------------------  

3. O plano de horário é homologado pelo Comandante 
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Operacional Distrital.  ---------------------------------------------  

4. A EIP é constituída por 5 (cinco) bombeiros em regime de 

permanência.  -------------------------------------------------------  

5. A área de atuação da EIP é a  prevista nos n.os  1 e 2 do 

artigo 3.º da Portaria n.º  1358/2007, de 15 de outubro, 

alterada pela Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro.  -------  

-------------------------Cláusula Terceira  ---------------------------  

----------------(Contrato Individual de trabalho)  -----------------  

1. Com os elementos da EIP que vierem a ser selecionados é 

celebrado um contrato individual de trabalho, nos termos do 

artigo 7.º da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, com 

a redação da Portaria n .º 75/2011, de 15 de fevereiro.  -------  

2. Os elementos da EIP têm um horário de trabalho de 40 horas 

semanais.  ------------------------------------------------------------  

3. O pessoal da EIP desenvolve a sua atividade em regime de 

exclusividade e está sujeito ao dever de permanência durante 

o período considerado de serviço, ficando sob a dependência 

operacional do Comandante do Corpo de Bombe iros.  ---------  

4. Para todos os efeitos legais, o local de trabalho a 

considerar durante a execução do contrato será o Corpo de 

Bombeiros da AHBV de Trancoso.  -------------------------------  

-------------------------Cláusula Quarta  -----------------------------  

--------------------------- (Avaliação)  ---------------------------------  
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1. Os elementos da EIP realizam anualmente provas de 

reavaliação da manutenção das condições de aptidão física, 

clínica e psicológica, a verificar através de exames efetuados 

para o efeito pela ANPC.------------------------------------------  

2. Os elementos da EIP devem igualmente obter uma 

apreciação favorável relativamente ao desempenho das 

respetivas funções, que será efetuada pelo Comandante do 

Corpo de Bombeiros e tendo em consideração a informação 

prestada pela AHBV de Trancoso.  -------------------------------  

-------------------------Cláusula Quinta  -----------------------------  

-----------------(Direitos dos elementos da EIP)  ------------------  

1. A remuneração base mensal é estabelecida em 617,40€ 

(seiscentos e dezassete euros e quarenta cêntimos) ilíquidos,  

sendo atualizável anualmente na mesma percentagem do 

aumento que se verificar para os salários dos trabalhadores 

da Administração Pública. ----------------------------------------  

2. O pessoal contratado tem direito a subsídio de férias e de 

Natal, de montante equivalente à remuneração base ou ao 

seu proporcional, de acordo com a legislação em vigor, pago 

com o vencimento dos meses de junho e novembro, 

respetivamente.  -----------------------------------------------------  

3. É devido subsídio de refeição pelos dias de prestação de 

serviço efetivo, no montante equivalente ao estabelecido 
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para a função pública e que no presente ano económico é de 

4,77€ (quatro euros e setenta e sete cêntimos) por dia.  -------  

4. Relativamente ao elemento que exerça funções de chefia da 

EIP, é devido um suplemento mensal, correspondente a 25% 

sobre o valor base referido no n.º  1 desta Cláusula.  ----------  

5. A atribuição do suplemento de chefia depende do exercício 

efetivo das funções.  ------------------------------------------------  

6. Sobre o vencimento mensal  são efetuados os descontos 

legalmente previstos.  ----------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Sexta  ------------------------------  

-------------------- (Obrigações das partes)  -------------------------  

1. Compete à AHBV de Trancoso:  ----------------------------------  

a) Celebrar os contratos individuais de trabalho, nos 

termos do artigo 7.º  da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de 

outubro, com a redação da Portaria n.º  75/2011, de 15 de 

fevereiro; -------------------------------------------------------  

b) Celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho 

relativo ao pessoal contratado;  ------------------------------  

c) Proceder ao processamento e pagamento dos vencimentos 

ao pessoal contratado, nos termos da lei;  ------------------  

d) Efetuar o pagamento das contribuições definidas por lei 

junto das entidades competentes;  ----------------------------  

e) Facultar à ANPC e ao Município de Trancoso todos os 
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elementos e informações necessárias relativamente ao 

pessoal contratado e à execução dos contratos; -----------  

f) Garantir a disponibilidade de um piquete constituído por 

um número mínimo de 5 (cinco) bombeiros, através do 

recrutamento de elementos voluntários, para assegurar as 

missões de socorro previstas nesta cláusula, fora dos 

períodos de funcionamento da EIP, de acordo com o 

previsto nos artigos 5.º  e 6.º da Portaria n.º  1358/2007, 

de 15 de outubro, alterada pela Portaria n.º  75/2011, de 

15 de fevereiro.  ------------------------------------------------  

2. As partes obrigam-se ainda a facultar mutuamente toda a 

informação que possa ter relevância para boa execução do 

presente Protocolo.  ------------------------------------------------  

3. A ANPC e o Município de Trancoso comparticipam em partes 

iguais nos custos decorrentes da remuneração dos elementos 

da EIP, atribuindo à AHBV de Trancoso, mensalmente e a 

título de subsidio,  por cada elemento contratado, o respetivo 

valor, bem como demais encargos relativos ao regime de 

segurança social e seguros de acidentes de trabalho.  ---------  

4. A ANPC não suporta quaisquer outros encargos 

suplementares, para além do estritamente previsto neste 

Protocolo.  -----------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Sétima  -----------------------------  
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--------------------------- (Omissões)  ---------------------------------  

Em tudo em que o presente Protocolo for omisso é aplicável o 

disposto na Portaria n.º  1358/2007, de 15 de outubro, com as 

alterações introduzidas pela Portaria n.º  75/2011, de 15 de 

fevereiro e demais legislação em vigor.  ---------------------------  

-------------------------Cláusula Oitava  -----------------------------  

-------------------(Alterações ao protocolo)  ------------------------  

1. O presente Protocolo pode ser alterado por acordo das 

partes, o qual terá que ser reduzido a escrito, com a 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre a data da 

sua renovação.  -----------------------------------------------------  

2. Quaisquer alterações ao clausulado do presente Protocolo 

só entram em vigor após homologação de Sua Excelência o 

Ministro Administração Interna.  ---------------------------------  

-------------------------Cláusula Nona  -------------------------------  

-------------------------- (Resolução)  ---------------------------------  

1. Qualquer das partes pode denunciar o presente Protocolo, 

desde que comunique tal intenção às outras, por carta 

registada com aviso de receção, com a antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias, relativamente ao seu t ermo ou do 

termo de qualquer das suas renovações.  ------------------------  

2. A denúncia do Protocolo nos termos do número anterior não 

confere às partes o direito ou a obrigação de indemnizar as 
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outras.  ---------------------------------------------------------------  

3. O presente Protocolo pode ser rescindido por qualquer das 

partes, em caso de incumprimento pelas outras, de quaisquer 

obrigações dele decorrente.  --------------------------------------  

4. A ANPC e o Município de Trancoso podem suspender o 

financiamento previsto no n. º 3 da cláusula sexta, no caso de 

incumprimento pela AHBV de Trancoso, dos termos e 

condições do presente Protocolo.  --------------------------------  

5. O incumprimento das cláusulas previstas no presente 

Protocolo por qualquer das partes confere às outras o 

direito de serem ressarcidas pelos danos causados, nos 

termos da lei.  -------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Décima  ----------------------------  

----------------------(Vigência do protocolo)  -----------------------  

Este protocolo é válido por um período de 3 (três) anos e 

renovável automática e sucessivamente por igual período caso 

não seja resolvido por qualquer das partes nos termos da 

cláusula nona.  ---------------------------------------------------------  

------------------Cláusula Décima-Primeira  ------------------------  

------------------------- (Homologação)  ------------------------------  

O presente protocolo está sujeito a homologação de Sua 

Excelência o Ministro da Administração Interna.  ----------------  

------------------Cláusula Décima-Segunda  ------------------------  
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---------------------- (Entrada em vigor)  -----------------------------  

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da 

homologação.  ---------------------------------------------------------  

Feito em quadruplicado, destinando-se um exemplar a cada 

uma das partes e outro à entidade homologante.  -----------------  

Fornos de Algodres, 4 de maio de 2018.  ---------------------------  

O Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil: C arlos 

Manuel Mourato Nunes  ----------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso: Amílcar José 

Nunes Salvador -------------------------------------------------------  

O Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso: João José Baptista de Sousa  ----------  

----------------------------PROTOCOLO 2  --------------------------  

---CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO  ----  

-------DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE  -------  

Considerando que,  ----------------------------------------------------  

O n.º 5 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de 

junho, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 248/2012, 

de 21 de novembro, prevê que,  nos municípios em que se 

justifique, os corpos de bombeiros voluntários ou mistos 

detidos pelas associações humanitárias de bombeiros podem 

dispor de equipas de intervenção permanente (EIP), cuja 

composição e funcionamento é definida pela Portaria n .º 
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1358/2007, de 15 de outubro, com as alterações introduzidas 

pela Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro.  --------------------  

No âmbito do objetivo "Melhorar a eficiência da proteção civil  

e as condições de prevenção e socorro" do Programa do XXI 

Governo Constitucional, prevê-se a melhoria e eficiência da 

proteção civil e das condições de prevenção e socorro face a 

acidentes e catástrofes, designadamente mediante a valorização 

das associações e dos corpos de bombeiros voluntários,  

enquanto verdadeiros pilares do sistema de prot eção e socorro, 

através do reforço dos incentivos ao voluntariado, do apoio ao 

funcionamento e ao equipamento e do pleno aproveitamento das 

capacidades operacionais e de comando.  --------------------------  

Por outro lado, a Resolução de Conselho de Ministros n.º 157 -

A/2017, de 27 de outubro veio consagrar um conjunto de 

medidas sólidas que configuram uma reforma sistémica na 

prevenção e combate aos incêndios florestais e que se estendem 

a outras áreas de proteção e socorro.  ------------------------------  

Neste âmbito, é valorizada e reforçada a profissionalizaçã o dos 

operacionais promovendo o desenvolvimento gradual, entre 

outras, das Equipas de Intervenção Permanente em parceria 

com os municípios e com as associações humanitárias de 

bombeiros garantindo prontidão na resposta às ocorrências 

que impliquem intervenções de socorro às populações e de 
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defesa dos seus bens.  -------------------------------------------------  

A Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, alterada pela 

Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro, dispõe que as 

condições de contratação e funcionamento da EIP são 

estabelecidas em protocolo a subscrever entre a ANPC, a 

respetiva câmara municipal e a associação humanitária de 

bombeiros.  -------------------------------------------------------------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) ,  pessoa 

coletiva n.º 600082490, com sede na Av. do Forte, 2794 -112 

Carnaxide, neste ato devidamente representada pelo 

Presidente, Tenente-General Carlos Manuel Mourato Nunes,  ---  

Município de Trancoso , pessoa coletiva n.º 501143726, com 

sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, neste ato 

devidamente representado pelo Presidente, Amílcar José Nunes 

Salvador,---------------------------------------------------------------  

E, -----------------------------------------------------------------------  

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves , pessoa coletiva n.º 503878570, com sede na 

Rua dos Moinhos, 6420-748 Vila Franca das Naves , neste ato 

devidamente representada pelo Presidente, Jaime Vítor 

Varandas Ferreira, ---------------------------------------------------  

É celebrado o presente protocolo que se rege nos termos e 
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condições das cláusulas seguintes:  ---------------------------------  

-------------------------Cláusula Primeira  --------------------------  

------------------------------ (Objeto)  ----------------------------------  

1. O presente Protocolo regula as condições de contratação, 

funcionamento e manutenção pela AHBV de Vila Franca das 

Naves, de elementos que integrarão a EIP.  ---------------------  

2. O clausulado dos contratos a celebrar entre a AHBV de Vila 

Franca das Naves e os elementos que integrarão a EIP deve 

obedecer estritamente às condições estabelecidas no present e 

Protocolo.  -----------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Segunda  ---------------------------  

-------------------- (Funcionamento da EIP)  ------------------------  

1. Nos termos do presente protocolo, a EIP tem a exclusiva 

missão de assegurar, em permanência, serviços de socorro às 

populações, nos termos do artigo 2.º  da Portaria n.º  

1358/2007, de 15 de outubro, alterada pela Portaria n.º 

75/2011, de 15 de fevereiro.  --------------------------------------  

2. A EIP exerce a sua missão de forma permanente, todos os 

dias úteis, por um período semanal de 40 (quarenta) horas, 

de acordo com um plano de horário e laborado pelo 

presidente da Direção, sob proposta do comandante do corpo 

de bombeiros.  -------------------------------------------------------  

3. O plano de horário é homologado pelo Comandante 
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Operacional Distrital.  ---------------------------------------------  

4. A EIP é constituída por 5 (cinco) bombeiros em regime de 

permanência.  -------------------------------------------------------  

5. A área de atuação da EIP é a prevista nos n. os  1 e 2 do 

artigo 3.º da Portaria n.º  1358/2007, de 15 de outubro, 

alterada pela Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro.  -------  

-------------------------Cláusula Terceira  ---------------------------  

----------------(Contrato Individual de trabalho)  -----------------  

1. Com os elementos da EIP que vierem a ser selecionados é 

celebrado um contrato individual de trabalho, nos termos do 

artigo 7.º da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, com 

a redação da Portaria n .º 75/2011, de 15 de fevereiro.  -------  

2. Os elementos da EIP têm um horário de trabalho de 40 horas 

semanais.  ------------------------------------------------------------  

3. O pessoal da EIP desenvolve a sua atividade em regime de 

exclusividade e está sujeito ao dever de permanência durante 

o período considerado de serviço, ficando sob a dependência 

operacional do Comandante do Corpo de Bombeiros.  ---------  

4. Para todos os efeitos legais, o local de trabalho a 

considerar durante a execução do contrato será o Corpo de 

Bombeiros da AHBV de Vila Franca das Naves. ---------------  

-------------------------Cláusula Quarta  -----------------------------  

--------------------------- (Avaliação)  ---------------------------------  
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1. Os elementos da EIP realizam anualmente provas de 

reavaliação da manutenção das condições de aptidão física, 

clínica e psicológica, a verificar através de exames efetuados 

para o efeito pela ANPC.------------------------------------------  

2. Os elementos da EIP devem igualmente obter uma 

apreciação favorável relativamente ao desempenho das 

respetivas funções, que será efetuada pelo Comandante do 

Corpo de Bombeiros e tendo em consideração a informação 

prestada pela AHBV de Vila Franca das Naves. ----------------  

-------------------------Cláusula Quinta  -----------------------------  

-----------------(Direitos dos elementos da EIP)  ------------------  

1. A remuneração base mensal é estabelecida em 617,40€ 

(seiscentos e dezassete euros e quarenta cêntimos) ilíquidos,  

sendo atualizável anualmente na mesma percentagem do 

aumento que se verificar para os salários dos trabalhadores 

da Administração Pública.  ----------------------------------------  

2. O pessoal contratado tem direito a subsídio de férias e de 

Natal, de montante equivalente à remuneração base ou ao 

seu proporcional, de acordo com a legislação em vigor, pago 

com o vencimento dos meses de junho e novembro, 

respetivamente.  -----------------------------------------------------  

3. É devido subsídio de refeição pelos dias de prestação de 

serviço efetivo, no montante equivalente ao estabelecido 



 

 
Ata  n . º    1 2  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    27 -0 6 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

para a função pública e que no presente ano económico é de 

4,77€ (quatro euros e setenta e sete cêntimos) por dia.  -------  

4. Relativamente ao elemento que exerça funções de chefia da 

EIP, é devido um suplemento mensal, correspondente a 25% 

sobre o valor base referido no n.º  1 desta Cláusula.  ----------  

5. A atribuição do suplemento de chefia depende do exercício 

efetivo das funções.  ------------------------------------------------  

6. Sobre o vencimento mensal são efetuados os descontos 

legalmente previstos.  ----------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Sexta  ------------------------------  

-------------------- (Obrigações das partes)  -------------------------  

1. Compete à AHBV de Vila Franca das Naves: -------------------  

a) Celebrar os contratos individuais de trabalho, nos 

termos do artigo 7.º  da Portaria n.º  1358/2007, de 15 de 

outubro, com a redação da Portaria n.º  75/2011, de 15 de 

fevereiro; -------------------------------------------------------  

b) Celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho 

relativo ao pessoal contratado;  ------------------------------  

c) Proceder ao processamento e pagamento dos vencimentos 

ao pessoal contratado, nos termos da lei;  ------------------  

d) Efetuar o pagamento das contribuições definidas por lei 

junto das entidades competentes;  ----------------------------  

e) Facultar à ANPC e ao Município de Trancoso todos os 
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elementos e informações necessárias relativamente ao 

pessoal contratado e à execução dos contratos ; -----------  

f) Garantir a disponibilidade de um piquete constituído por 

um número mínimo de 5 (cinco) bombeiros, através do 

recrutamento de elementos  voluntários, para assegurar as 

missões de socorro previstas nesta cláusula, fora dos 

períodos de funcionamento da EIP, de acordo com o 

previsto nos artigos 5.º  e 6.º da Portaria n.º  1358/2007, 

de 15 de outubro, alterada pela Portaria n.º  75/2011, de 

15 de fevereiro.  ------------------------------------------------  

2. As partes obrigam-se ainda a facultar mutuamente toda a 

informação que possa ter relevância para boa execução do 

presente Protocolo.  ------------------------------------------------  

3. A ANPC e o Município de Trancoso comparticipam em partes 

iguais nos custos decorrentes da remuneração d os elementos 

da EIP, atribuindo à AHBV de Vila Franca das Naves , 

mensalmente e a título de subsidio,  por cada elemento 

contratado, o respetivo valor, bem como demais encargos 

relativos ao regime de segurança social e seguros de 

acidentes de trabalho.  ---------------------------------------------  

4. A ANPC não suporta quaisquer outros encargos 

suplementares, para além do estritamente previsto neste 

Protocolo.  -----------------------------------------------------------  
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-------------------------Cláusula Sétima  -----------------------------  

--------------------------- (Omissões)  ---------------------------------  

Em tudo em que o presente Protocolo for omisso é aplicável o 

disposto na Portaria n.º  1358/2007, de 15 de outubro, com as 

alterações introduzidas pela Portaria n.º  75/2011, de 15 de 

fevereiro e demais legislação em vigor.  ---------------------------  

-------------------------Cláusula Oitava  -----------------------------  

-------------------(Alterações ao protocolo)  ------------------------  

1. O presente Protocolo pode ser alterado por acordo das 

partes, o qual terá que ser reduzido a escrito, com a 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre a data da 

sua renovação.  -----------------------------------------------------  

2. Quaisquer alterações ao clausulado do presente Protocolo 

só entram em vigor após homologação de Sua Excelência o 

Ministro Administração Interna.  ---------------------------------  

-------------------------Cláusula Nona  -------------------------------  

-------------------------- (Resolução)  ---------------------------------  

1. Qualquer das partes pode denunciar o presente Protocolo, 

desde que comunique tal intenção às outras, por  carta 

registada com aviso de receção, com a antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias, relativamente ao seu termo ou do 

termo de qualquer das suas renovações.  ------------------------  

2. A denúncia do Protocolo nos termos do número anterior não 
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confere às partes o direito ou a obrigação de indemnizar as 

outras.  ---------------------------------------------------------------  

3. O presente Protocolo pode ser rescindido por qualquer das 

partes, em caso de incumprimento pelas outras, de quaisquer 

obrigações dele decorrente.  --------------------------------------  

4. A ANPC e o Município de Trancoso podem suspender o 

financiamento previsto no n.º 3 da cláusula sexta, no caso de 

incumprimento pela AHBV de Vila Franca das Naves, dos 

termos e condições do presente Protocolo.  ---------------------  

5. O incumprimento das cláusulas previstas no presente 

Protocolo por qualquer das partes confere às outras o 

direito de serem ressarcidas pelos danos causados, nos 

termos da lei.  -------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Décima  ----------------------------  

---------------------- (Vigência do protocolo)  -----------------------  

Este protocolo é válido por um período de 3 (três) anos e 

renovável automática e sucessivamente por i gual período caso 

não seja resolvido por qualquer das partes nos termos da 

cláusula nona.  ---------------------------------------------------------  

------------------Cláusula Décima-Primeira  ------------------------  

------------------------- (Homologação)  ------------------------------  

O presente protocolo está sujeito a homologação de Sua 

Excelência o Ministro da Administração Interna.  ----------------  
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------------------Cláusula Décima-Segunda  ------------------------  

---------------------- (Entrada em vigor)  -----------------------------  

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da 

homologação.  ---------------------------------------------------------  

Feito em quadruplicado, destinando-se um exemplar a cada 

uma das partes e outro à entidade homologante.  -----------------  

Fornos de Algodres, 4 de maio de 2018.  ---------------------------  

O Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil: Carlos 

Manuel Mourato Nunes  ----------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso: Amílcar José 

Nunes Salvador -------------------------------------------------------  

O Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves:  Jaime Vítor Varandas 

Ferreira ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, ratificando os protocolos presentes, nos seus 

exatos termos.  ---------------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

dos preços associados à participação no Festival de Música 

no Castelo:  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara,  

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

que se transcreve na íntegra:  ----------------------------------------  

‘O Município de Trancoso irá  promover, nos próximos dias 20, 
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21 e 22 de julho, o Festival de Música no Castelo, evento este 

que animará e atrairá gente ao Centro Histórico e que, dado o 

seu cariz alternativo, com música medieval e de tradição oral, 

convidará diversos públicos a visit ar Trancoso.  ------------------  

Assim, revela-se necessário que a Câmara Municipal proceda à 

fixação dos preços associados à participação no citado 

festival, pelo que proponho, para o efeito, os seguintes valores:   

- Bilhete de sexta-feira e sábado - 2€.  ---------------------------  

- Bilhete de domingo -1€.  -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta presente, 

nos seus exatos termos.  ----------------------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio:  ----  

*A17*  De seguida, foi presente o requerimento número 1 564 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 27 do corrente 

mês de junho, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso , a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, no valor de 15.000€, destinado à execução de obras 

de remodelação / requalificação nas instalações do seu antigo 

quartel .  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 10.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1 511 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 25 do corrente 
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mês de junho, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves , a solicitar a atribuição 

de um apoio financeiro, destinado a comparticipar a despesa 

inerente à organização do Acampamento D istrital de Bombeiros 

e Encontro do Quadro de Honra, a ter lugar naquela localidade, 

nos próximos dias 29 e 30 de junho e 1 de julho . -----------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.100€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A19*  De seguida, foi presente o requerimento número 10 79 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 4 do passado mês 

de maio, do Grupo Desportivo e Recreativo de Aldeia Nova , a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado a ajudar 

a suportar a despesa prevista no seu plano de atividades para o 

corrente ano. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.750€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1550 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do corrente 

mês de junho, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso , 

a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

20.000€, destinado a ajudar a suportar a despesa inerente ao seu 

plano de atividades para o corrente ano . ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 18.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A21*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apro var as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

75/2013, de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A22*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

modo de votação.  -----------------------------------------------------  

*A23*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h30m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata  que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento  

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


